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VVDH Nieuwsbrief
1 maart alweer, de start voor één van de drukste maanden uit een VVDH jaar. Als u de kalender op de volgende bladzijde bekijkt snapt u meteen waarom, maar liefst 20 activiteiten gaan er plaats vinden in maart.
Vandaag streden onze Limburgse leden voor de titel van Provinciaal Kampioen IGP, volgende week sluiten de
Oost-Vlamingen de provinciale kampioenschappen IGP af.
Op 14 maart heeft onze belangrijkste van de 4 algemene ledenvergaderingen plaats: de statutaire ledenvergadering, waar een overzicht over 2019 wordt gegeven, en waar we de kringgroepen de goedkeuring vragen om
de voorgestelde voorzitter te aanvaarden. Chantal Sneijkers werd door de raad van bestuur gevraagd deze
taak op zich te nemen tot maart 2021.
De agenda voor de vergadering werd eerder deze week aan de kringgroepen bezorgd, hebt u vragen of opmerkingen: bespreek deze zeker met uw bestuur zodat uw belang vertegenwoordigd wordt op de vergadering.
Budgetair zal 2020 een uitdaging worden, met alle grote organisaties, zoals Siegershow, Belgisch kampioenschap IGP, Interland, ... Dit kan zeker niet zonder de steun van onze grote en kleine sponsors: Happy Dog, Euro
Joe, Thermen, Bayer, .... Sinds 1 maart mogen we ook Hondenhotel ‘t Hoogstehof als één van de grotere sponsors verwelkomen.
We proberen zolang mogelijk onze begroting sluitend te krijgen, zonder voor de gemakkelijkheidsoplossing
van een verhoging van het lidgeld te kiezen. Ook de mooie spaarpot van de vereniging dient als steun om de
vereniging verder uit te bouwen.
Voor wie het nog niet wist: op 25 & 26 april organiseren we voor de 5de maal het Weekend van de Duitse herder. De voorbereidingen achter de schermen komen nu in een stroomversnelling en de inschrijvingen beginnen vlot binnen te komen. Indien u ergens aan wil deelnemen: wacht niet te lang met inschrijven, het zorgt
ervoor dat u zeker bent van deelname en het maakt het organisatorisch ook gemakkelijker om een interessante planning uit te werken.
De jeugd is alvast begonnen en heeft vandaag hun eerste bijeenkomst achter de rug ter voorbereiding van
hun demonstratie op 25 & 26 april
Veel plezier de komende weken op de VVDH evenementen....zoals u kon lezen zijn er meer dan genoeg in
maart!
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Activiteiten
Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers,
spoorleggers, inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website.
www.vvdh.be
07/03/2020 Aankeuring West-Vlaanderen

Kg. 42 Noordzee

07/03/2020 Provinciaal kampioenschap IGP Oost-Vlaanderen

Kg. 38. Land van Aalst en Dender

07/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 05. Brugge (Sint- Kruis)

08/03/2020 Wandeling

Kg. 14 Onze Trouwe Vriend

08/03/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 50. Veerle

08/03/2020 U.V. – Proef

Kg. 14 Onze Trouwe Vriend

14/03/2020 Statutaire ledenvergadering
15/03/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 08. Groeninghe

15/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 46. Hond en Geleider

15/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 10. De Laakdalse Herder

15/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 29. Molenbeersel

21/03/2020 Test sociaal gedrag

Kg.05. Brugge (Sint-Kruis)

22/03/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 22. Waasland

22/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 40. Riemst

28/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 42 Noordzee

28/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 19. Geel

28/03/2020 Beoordelingsdag

Kg. 09 Balen

29/03/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 52. De Moedige Herdershond

29/03/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 30. Turnhout

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/clubs/
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1ste Training voor de jeugddemo.
De VVDH Jeugd amuseerde zich vandaag tijdens de eerste samenkomst voor hun demo op het Weekend
van de Duitse herder. Wat brainstormen over wie wat juist kan en wil demonstreren en we konden het
veld op. Stefaan had een goede voorbereiding bij en die konden we dan eerst uitvoeren zonder hond. Iedereen kreeg een vaste plaats toegewezen om een zo vlot mogelijk verloop te garanderen. Van de jongste
deelnemer tot de oudste was iedereen snel mee. Na een lekkere lunch konden we eraan beginnen met
hond. Tom Willems begon met de begeleiding van het pakwerk, dankzij de honden van Luc, Chelsey en
Amy verliep dit zonder problemen en zo hebben Mathis en Thibo ongetwijfeld wat bijgeleerd vandaag.
Daarna was het aan Peter Dimpfel om de demo qua gehoorzaamheid in elkaar te steken, dankzij de goede
voorbereiding verliep ook dit vlekkeloos. Zo zijn de eerste stappen richting een spetterende demo gezet.
Nog een dankwoord aan KG Veerle voor de hartelijke ontvangst!
De positieve commentaren vandaag spraken voor zich: de jeugddemo is weer iets om naar uit te kijken!
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Treibball –lessen gaan van start!

Op zoek naar een originele, ontspannende en mentaal-uitdagende hondensport voor baasje en hond
Kom dan naar de Treibball lessen bij Kringgroep 19 in Geel
Bij treibball liggen maximaal acht grote ballen (het aantal is afhankelijk van het niveau van de hond) in
een driehoek op een groot veld.
Het is de bedoeling dat de hond, op aanwijzingen van zijn baasje, zo snel mogelijk alle ballen in de goal
drijft.
Neem gerust contact met Leen Bresseleers voor meer info: leentje.bresseleers@telenet.be
Start lessen: zaterdag 7 maart om 14u
Waar: Kringgroep 19, Fittelaarsdijk 35, 2240 Geel
Prijs: 25 EUR voor 10 lessen, grote bal inbegrepen in de prijs
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Op zoek naar een pup?
Onderstaande kennels hebben momenteel pups.
Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppypagina van de VVDH.
van Esblokhof – Africhtingslijn
Stuer Gerard
Botermelkstraat 11A
9120 Haasdonk
03/485.72.67
0495/31.22.49
van.esblok@skynet.be
von Haus Trendy – Kynologische lijn
Peeters Bart
Varendonksesteenweg 102
2230 Herselt
0499/24.55.95
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von Ratsenheim – Kynologische & africhtingslijn
Onbelet Carl
Waterbroek 2
3980 Tessenderlo
0499/56.79.36
carl.onbelet@gmail.com

Test Sociaal gedrag
Deze test staat open voor alle honden (stamboom of niet) vanaf 9 maanden ouderdom. De hond moet
wel gechipt of getatoeeerd zijn en geregistreeerd. Geleiders moeten minstens 12 jaar oud zijn.
De test is erop gericht te kijken of je hond sociaal (niet agressief noch angstig) is naar andere honden en
naar andere mensen toe en dit in verschillende situaties. De hond in kwestie dient tevens normaal gedrag te vertonen in verkeerssituaties. De test wordt gekeurd door 2 externe keurmeesters. Er worden
geen punten of kwalificaties toegekend, enkel de behoordeling ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ wordt
gegeven.
Een overzicht van de oefeningen:
- Laten betasten van de hond.
- Laten controleren van tatoeage of ingeplante chip.
- Wandelen aan de leiband door een groep mensen.
- Bij zich roepen van de hond terwijl de geleider zich tussen een groep bewegende en pratende personen bevindt.
- Insluiting van de hond in bijzijn van zijn geleider.
- Hond 2 minuten achterlaten zonder aanwezigheid van de geleider.
- Gedrag in het verkeer, voorbij wandelende mensen, jogger, fietser, auto.
Het volledige verloop en reglement kan u hier vinden.
In 2020 is er bij de VVDH een test sociaal gedrag op:
21 maart in Brugge
4 april in Heusden Zolder
25 april in Rijmenam
tijdens het Weekend van de Duitse herder.
4 juli in Laakdal
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Eerste UV proef 2020, KG Overpelt
Onze jaarlijke UV proef zit er weer op.
Maar liefst 20 deelnemers namen deel aan de 20 KM uithoudings vermogen proef en zijn allemaal geslaagd!
Nogmaals Proficiat allemaal!
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Eerste UV proef 2020, KG Overpelt

10

Inschrijvingen 5de Weekend van de Duitse herder
Als je wil deelnemen aan een VVDH kampioenschap, Universal Sieger selectie, de tentoonstelling
Dijletrofee, sociale test, BH + proef, .. gelieve het inschrijvingsformulier van de website
www.weekendvandeduitseherder.be te gebruiken en niet een standaard formulier.
Bij elke discipline of onderdeel waarvoor moet/kan ingeschreven worden staat een specifiek formulier.
Nieuw: we bieden een beperkt aantal van de beschikbare plaatsen op de beoordelingsdag aan ter registratie vooraf!

OPGELET: De V.V.D.H. Nationale wandeldag (vroegere interwandeling) gaat door op ZONDAG 26 april in plaats van traditioneel op zaterdag
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Uw publiciteit op het 5de Weekend van de Duitse herder?
Publiciteitsmogelijkheden
1. Standhouders (prijzen voor het weekend of voor 1 dag zijn gelijk):
Verkoopstand (diepte max 5 meter, inclusief eventuele stock ruimte achter de stand, breedte max
5 meter) : 200 Euro (elke extra meter breedte: +50 Euro, extra diepte is niet mogelijk)
Verkoopstand + vermelding in catalogus tijdens het evenement (grootte A5): Prijs stand + 100
Euro
Mogelijkheid tot het huren van een Pagode tent 5x5 (kunnen eventueel gekoppeld worden en zijn
voorzien van verlichting): 250 Euro per tent.
Opmerking: We aanvaarden geen standen die eten, drank of dierenvoeding verkopen.
Meer informatie via: weekend2020@vvdh.be, alle prijzen zijn exclusief BTW
2. Reclame in catalogus van het evenement (grootte a5):
¼ pagina 60 Euro , ½ pagina 100 Euro , volledige pagina: 150 Euro
Meer informatie via: weekend2020@vvdh.be, alle prijzen zijn BTW inbegrepen
3. Reclame in catalogus van het evenement (grootte a5): voor fokkers van Duitse Herders,
lid van de V.V.D.H.:
¼ pagina 25 Euro , ½ pagina 40 Euro , volledige pagina: 75 Euro
Meer informatie via: weekend2020@vvdh.be, alle prijzen zijn BTW inbegrepen.
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Showtraining in de VVDH
Kringgroep Hauweycken laat weten dat het vanaf nu mogelijk is om showtraining te volgen
bij hen op de club.
Elke woensdagavond vanaf 19.30h is het mogelijk om deze trainingen te volgen onder leiding van Theo Cauberghs.

Ook kringgroep 15 de Hondenvrienden starten met showtrainingen op maandagavond.
Elke 1ste en 3de maandag van de maand kan je showtraining volgen onder leiding van Peter
Maes.
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Lezing Ellen Martens: 25 April 2020

Tijdens het Weekend van de Duitse herder is er weer een lezing door een interessante spreker. Dit jaar hebben we Ellen Martens, een gerenommeerde fysiotherapeut uitgenodigd.
Ze gaat spreken over de bouw van de
Duitse herder. Wat de gevolgen hiervan
zijn voor zijn typische eigenschappen als
draver. Wanneer je welke eigenschappen
kunt zien bij een pup.
Ook gaat ze spreken over opwarming en cooling down bij hondensporten. Waar je aan
moet denken bij agility en pakwerk om je hond blessurevrij te houden.
Hoe moet je een hond opbouwen ivm spieropbouw. Vanaf welke leeftijd kan je wat doen.
Ook de mooie drafbeweging wordt uitgelegd. Wat te doen als je hond in telgang gaat en hoe
dit te vermijden.
Kortom een super interessante lezing voor iedereen met een Duitse herder. Huishond,
showhond, sporthond, iedereen komt aan zijn trekken.
Wil je je plaatsje reserveren, vul dan het invulformulier in op de website. Klik hier voor meer informatie
en je in te schrijven. De lezing is GRATIS.
https://www.vvdh.be/weekend-2020-lezing/
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Uw bestuursploeg
Voorzitter:
Chantal Sneijkers
voorzitter@vvdh.be

Secretaris:
Ina Frix
secretaris@vvdh.be

Penningmeester:
Henk Willems
penningmeester@vvdh.be

Verantwoordelijke africhting
Guido Quinten

africhting@vvdh.be

Verantwoordelijke communicatie :
Chantal Sneijkers

redactie@vvdh.be

Verantwoordelijke tentoonstellingen:
Guy Verheyen

tentoonstellingen@vvdh.be

Verantwoordelijke aankeuringen:
Frank Verbeke

aankeuring@vvdh.be

Verantwoordelijke pups /fokkers:
Philip Michielsen

puppy@vvdh.be

Verantwoordelijke BOP:
Rudi Mostien

bop@vvdh.be

Verantwoordelijke wandelingen:
Frans Van Dingenen

wandeldagen@vvdh.be

Verantwoordelijke jeugd:
Stefaan Dewerte

jeugd@vvdh.be

Verantwoordelijke Agility:
Guy Vermeerbergen

com.agility@vvdh.be

Economaat:
An Janssens

economaat@vvdh.be

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website:

nieuwsbrief@vvdh.be
Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden
Maatschappelijke zetel: Onze-Lieve-Vrouwstraat 61,3570 Alken
Ondernemingsnummer / BTW-nummer: 0414.007.777
U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy
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